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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kredit atau pinjaman merupakan hal klasik yang diperlukan oleh hampir 

setiap orang dan ditemui di setiap kehidupan semua orang. Beberapa dari 

mereka mengambil kredituntuk keperluan investasi dan sebagian yang lain 

memang menggunakan kredit untuk keperluan konsumsi. 

 Hampir setiap orang membutuhkan kredit, baik untuk kredit modal kerja, 

kredit kepemilikan rumah, kredit konsumtif dan kredit usaha. Oleh karena itu 

Bank BRI KC Bangkalan mengeluarkan fasilitas untuk nasabah berupa KMK 

atau Kredit Modal Kerja. Bank BRI KC Bangkalan sebagai bank milik negara 

mempunyai tugas untuk memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat yang 

membutuhkan dana disaat masyarakat kekurangan modal untuk usaha, di sisi 

lain untuk menjalin mitra usaha antara pihak Bank dengan nasabah atau 

masyarakat. 

Menurut pasal 1 butir (11) UU No. 10 Tahun 1998,  “Kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga”. Sedangkan menurut Hasibuan (2001:87), 
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“kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama 

bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ”.  

Menurut Rivai (2004:4), “definisi kredit adalah penyerahan barang, jasa, 

atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar 

kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang) dengan janji 

membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah 

disepakati kedua belah pihak”. 

Jadi, kesimpulannya Kredit adalah jenis pinjaman yang harus dibayar 

sesuai dengnan perjanjian bersamaan dengan bunga yang telah ditentukan atas 

dasar kepercayaan antara pihak nasabah dengan pihak bank, yang sebelumnya 

telah dilakukan survey sebelum pemutusan kredit. 

Menurut Hasibuan Malayu(2002,15) pada umumnya bank adalah suatu 

lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam 

pemberian kredit atau pinjaman dengan meningkatkan persaingan antar bank 

yang semakin ketat dalam menarik nasabah sebanyak-banyaknya, untuk itu 

bank harus menciptakan berbagai produk dan jasa bank guna memenuhi 

kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam serta membuat nasabah merasa 

aman dengan meningkatnya pelayanannya. 

Kredit Modal Kerja merupakan kredit untuk perorangan atau sebuah badan 

usaha lainnya yang ingin mengembangkan lebih lebar usahanya dengan syarat 

sudah memiliki perijinan usaha dan usaha sudah berjalan selama kurang lebih 

satu tahun. Karena memang banyak para wirausahawan yang masih memiliki 
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modal minim untuk mengembangkan usahanya, maka kredit modal kerja pun 

bisa dijadikan pilihan agar bisnis yang dijalankan semakin besar. 

Sebelum Bank menyalurkan kredit kepada nasabah tentunya Bank melihat 

terlebih dahulu kenapa calon nasabah membutuhkan kredit. Ini memang 

merupakan salah satu proses dan persyaratan kredit yang harus dipenuhi baik 

oleh calon nasabah sebelum mendapatkan kredit. 

Sehubungan dengan hal tersebut penulis sangat tertarik melakukan 

penelitian di Bank BRI KC Bangkalan dalam menyelesaikan Laporan Tugas 

Akhir yang sedang penulis kerjakan mengenai ”Prosedur Pemberian Kredit 

Modal Kerja Pada Bank BRI KC Bangkalan.” 

1.2 Penjelasan Judul 

Untuk mengantisipasi terjadinya perbedaan penafsiran, serta untuk 

memberikan kemudahan dalam memahami judul Tugas Akhir ini, maka akan 

diberikan definisi secara spesisifik mengenai judul yang diangkat, yaitu 

sebagai berikut: 

“PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJAPADA BANK BRI  

KCBANGKALAN” 

1. Prosedur 

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi 

yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku. 
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2. Kredit Modal Kerja 

Kredit modal kerja merupakan kredit untuk perorangan atau sebuah 

badan usaha lainnya yang ingin mengembangkan lebih lebar usahanya 

dengan syarat sudah memiliki perijinan usaha dan usaha sudah berjalan 

selama kurang lebih satu tahun. Karena memang banyak para 

wirausahawan yang masih memiliki modal minim untuk mengembangkan 

usahanya, maka kredit modal kerja pun bisa dijadikan pilihan agar bisnis 

yang dijalankan semakin besar. 

3. Bank BRI KC Bangkalan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, 

maka saya mencoba menyimpulkan rumusan masalah yang dapat 

menyelesaikan penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana syarat dan ketentuan Kredit Modal Kerja di bank BRI 

KCBangkalan? 

2. Bagaimana prosedur pemberian Kredit Modal Kerja di bank BRI KC 

Bangkalan? 

3. Bagaimana upaya peningkatan jumlah nasabah Kredit Modal Kerja di bank 

BRI KCBangkalan? 

4. Apa keunggulan Kredit Modal Kerja di bank BRI KCBangkalan? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas maka dapat diambil beberapa tujuan dari 

penulisan tugas akhir yaitu : 

1. Mengetahui syarat dan ketentuan pada Kredit Modal Kerja di Bank BRI 

KCBangkalan. 

2. Mengatahui prosedur pendaftaran Kredit Modal Kerja bagi masyarakat di 

Bank BRI KCBangkalan. 

3. Mengetahui upaya peningkatan yang dimiliki untuk meningkatkan jumlah 

nasabah Kredit Modal Kerja bagi masyarakat di Bank BRI KCBangkalan. 

4. Untuk mengetahui apa saja keunggulan Kredit Modal Kerja di Bank BRI 

KCBangkalan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang berkempentingan, yaitu antara lain: 

Penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak, yang pertama bagi penulis. 

Bagi penulis penelitian ini berguna untuk penyelesaian Tugas Akhir Program 

Studi, kemudian selalin itu juga dapat dapat menambah pengetahuan mengenai 

prosedur pemberian Kredit Modal Kerja di Bank BRI KCBangkalan. 

Kemudian penelitian ini juga bermanfaat bagi bank. Bagi bank penelitian 

ini dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalam mengetahui keefisienan 
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bank dilihat dari prosedur pemberian Kredit Modal Kerja yang dijalankan oleh 

Bank BRI KC Bangkalan. 

Manfaat penelitian ini bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan 

referensi oleh pihak lainuntuk menambah pengetahuan dan dapat dijadikan 

referensi untukmelakukan penelitian yang lain sehingga dapat membuka 

peluang untuk lebih menerapkan pengetahuan tentang penelitian ini serta 

mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pihak lain. 

1.6 Metode Penelitian 

Metode adalah cara kerja yang yang bersistem untuk memudahkan 

pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan 

penelitian adalah rangkaian langkah-langkah yang yang dilakukan secara 

terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau 

mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaantertentu. Untuk 

mendapatkan data yang lengkapdan sesuai maka dibutuhkan metode-metode 

observasi yang sesuai, yaitu sebagai berikut : 

1. Observasi 

Pengumpulan data dengan cara mencatat persoalan yang diteliti di 

lapangan, sebagai penguat data yang  diperoleh melalui data sebelumnya. 

Metode observasi adalah proses pengambilan data yang dilakukan dengan 

pengamatan atau pencatatan secara sistematik terhadap fenomena-fenomena 

yang diteliti. 
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Observasi dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dan sebagai 

data tambahan terkait dnegan informasi tentang penelitian yang dilakukan. 

2. Metode Interview atau Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan antara 2(dua) orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan. Wawancara 

disini dilakukan secara terkait pada pedoman pertanyaan yang telah disusun 

dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat wawancara 

berlangsung. Bertujuan untuk mendapatkan informasi melalui percakapan 

berupa pertanyaan yang diajukan oleh pihak pewawancara. Penelitian ini 

bermanfaat bagi berbagai pihak, yang pertama bagi penulis. Bagi penulis 

penelitian ini berguna untuk penyelasaian Tugas Akhir Program Studi, 

kemudian selain itu juga dapat menambah pengetahuan mengenai strategi 

Kredit Modal Kerja di Bank BRI. 

Kemudian metode penelitian ini juga bermanfaat Bagi bank. Penelitian 

ini dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalam mengetahui keefisienan 

bank dilihat dari prosedur pemberian Kredit Modal Kerja yang disediakan 

oleh Bank BRI.  


